אמנת פרלמנט בוקה
הצהרת כוונות:
מטרת פרלמנט בוקה היא לטפח ולקדם תרבות ישראלית יהודית באווירה לא דתית למטרת דיאלוג ודיון תרבותיים ,כמו גם פיתוח
וקידום קשרים עסקיים בקהילה המקומית.
מטרות הקבוצה ויעדיה:




לספק מקום מפגש לדיונים אינטלקטואלים בכל נושא ועניין
לספק מקום מפגש לקידום עסקים בין קבוצתיים
לפתח מסגרת חברתית חזקה בין חברי הקבוצה כדי לחזק את תחושת הקהילה והאחווה ההדדית

רישום ובקשת חברות:



בטופס הקבלה ,על החבר לרשום אך ורק את פרטי הקשר (אימייל וטלפון נייד) שלו ,לא של בת זוגו
אורחים מוזמנים להגיע למפגשים עד  3פעמים במחיר היכרות מיוחד של  01$בלבד למפגש ,במהלכם הם מוזמנים להגיש
בקשה לחברות בפרלמנט .לאחר מכן ,באם ירצו להמשיך להגיע כאורחים ,ישלמו  01$למפגש

קריטריון קבלה:




החבר צריך להיות ישראלי או עם קשרים חזקים לתרבות ישראלית ודובר עברית
בהמלצת וחסות חבר קיים
מחויב להצהרת הכוונות ולמטרות הקבוצה

מפגשי הפרלמנט:





מחבר פרלמנט מתבקש להגיע בזמן למפגשים ולהאזין בקשב לדובר/ים כשהטלפון הנייד מושתק
החבר מוזמן ,ברשות ,לשאול את הדובר שאלות קצרות וענייניות הקשורות להרצאה .יש להימנע מלהשתמש בזכות
הדיבור על מנת להצהיר הצהרות או להביע דעות בהרחבה
חבר רשאי להגיע ללא עלות נוספת למפגשים של קבוצות פרלמנט אחרות
בת הזוג מוזמנת להצטרף למפגשים פתוחים של פרלמנט בוקה ללא עלות נוספת

הוראות לסדר:
פרלמנט בוקה פועל באקטיביות למשוך חברים איכותיים עם קשרים חזקים בקהילה; אנשים ישרים והגונים שניתן לסמוך עליהם
בעת הצורך .על מנת לקדם התנהגות מכובדת ומקצועית במפגשים ,יש חשיבות עליונה לכך שחברי הפרלמנט יקפידו על דיאלוג
מכובד ,במיוחד בנושאים שאין עליהם הסכמה הדדית .האפשרות הניתנת לחברי הפרלמנט לבטא את עצמם ולקדם את דעתם היא
אבן יסוד של הקבוצה וחלק מה"אני מאמין" שלה .חבר פרלמנט מצופה להתבטא בצורה רהוטה ,מכובדת ועקבית .כל בקורת על
הבעת עמדה בכתב או בעל-פה של חבר פרלמנט אחר צריכה להיות לגופו של עניין ולא לגופו של אדם .חריגה מהוראות אלה
והתנהגות שאינה הולמת עלולה לגרור בעקבותיה השעיה ,או אף הרחקה מהארגון.




פורום 'מידע רשמי – ועד הפרלמנט' :צ'אט לשימוש הוועד המארגן .נועד לצורך העברת הודעות מטעם הוועד המארגן אל
כלל החברים בקבוצה .בפורום זה מתפרסמות ידיעות לגבי מפגשי הקבוצה ,אירועים בקהילה הישראלית בהם לוקח
הפרלמנט חלק ,והודעות כלליות אחרות
פורום ' :’Boca Parliament – Socialצ'אט לשימוש כלל החברים .נועד לצורך החלפת מסרים ודעות .לעיתים יועלו בו
נושאים לדיון ותינתן בו הזדמנות לחברים להביע את דעתם ,עד  3תגובות לחבר/ליום/לנושא .חילוקי דעות וויכוחים
אפשריים ואף רצויים ,אך נדרש מכל חבר להתייחס לשאר החברים בכבוד הראוי .עלבונות אישיים וכינויי גנאי של חבר
אחד כלפי האחר לא יתקבלו בשום אופן ועלולים לגרום להשעייתו ואף להרחקתו של החבר הפוגע מהפורום

פרלמנט בוקה – שלכם ובשבילכם!

